CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E SANEAMENTO DE VOTUPORANGA
PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE DE VOTUPORANGA

O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Votuporanga tem
realizado um trabalho intenso no sentido de garantir o atendimento das competências
legais deste conselho consultivo, normativo e deliberativo, previstas na Lei Municipal nº
5.723/2015.
Foram realizadas 12 reuniões ordinárias e 01 extraordinária, entre os períodos de
janeiro à dezembro de 2019. O resultado das discussões empreendidas nesses encontros
e seus encaminhamentos seguem relatados abaixo.


Análise, contribuições ao Projeto de Lei referente a criação do Espaço Árvore, a

ser implantado em prédios e espaços públicos, conforme ofício sobre parecer técnico
027/2018.


Análise, contribuições e aprovação referentes à minuta do Plano Municipal de

Educação Ambiental (PMEA), conforme Deliberação 01/2019.


Análise e sugestões referentes ao uso dos recursos do Fundo Municipal de Meio

Ambiente, conforme Deliberação 02/2019.


Análise e sugestões e preenchimento de questionário referentes ao questionário

Orientador ao Diagnóstico das Políticas Setoriais referentes ao Conselho Municipal de
Meio Ambiente, conforme Deliberação 00/2019.


Análise e manifestação contrária do COMDEMA acerca dos atos normativos do

poder executivo relacionados ao Meio Ambiente e Saneamento, conforme Moção
01/2019.


Análises e sugestões quanto ao Projeto de Lei 198/2018, que disciplina sobre

lavagem de carros em postos de combustíveis, conforme ofício sobre parecer técnico
03/2018.


Análises e sugestões quanto ao Projeto de Lei nº 75/2019, na qual proíbe o

fornecimento de canudos confeccionados em material plástico neste município, conforme
ofício dobre parecer técnico 017/2019.
Além das deliberações, moção e parecer técnicos os membros também discutiram
em suas reuniões assuntos de elevada importância, como a atualização do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o Plano Diretor entre outros assuntos
como supressões de árvores, estudos de impacto de vizinhança, apresentações das
ações desenvolvidas para o Programa Município Verde Azul, da Secretaria de Estado de
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Infra Estrutura e Meio Ambiente, apresentadas pela interlocutora Elizabeth Rodrigues,
onde a mesma também apresentou o cronograma da frota de veículos municipal e a
participação da Câmara Técnica de Planejamento e Recursos Hídricos do Comitê da
Bacia Hidrográfica Turvo Grande.
O COMDEMA Votuporanga também é o responsável pela organização e realização
da Feira do Verde, que ocorre anualmente na praça da Matriz, onde discute amplamente
as ações que irão ser realizadas no evento. Para este ano foi deliberado junto aos
membros presentes a compra de 700 mudas ornamentais, condimentares e aromáticas
que foram distribuídas gratuitamente para toda a população.
Consideramos que o este Conselho pondera sobre a qualidade de vida e ganho
ambiental para a população Votuporanguense e tem trabalhado firmemente em:


Propor normas legais, procedimentos e ações, visando à defesa, conservação,

recuperação e melhoria de qualidade ambiental do município, observada a Legislação
Federal, Estadual e Municipal pertinente;


Exercer uma ação fiscalizadora de observância às normas contidas na Lei

Orgânica Municipal e na legislação a que se refere o item anterior;


Além de analisar e dar parecer sobre projetos de lei, decretos e demais dispositivos

que versem sobre matéria ambiental ou a ela relacionada antes de serem remetidos à
apreciação da Câmara Municipal;


Opinar, previamente sobre os aspectos ambientais de políticas, planos e

programas governamentais que possam interferir na qualidade ambiental do município.

Votuporanga, 02 de dezembro de 2019
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